
Seniman dan Portfolio Karya

Nia Gautama adalah seniman independen yang berdomisili di

Bandung dan seorang dosen tetap program studi Seni Rupa

Murni di Universitas Telkom. Lahir di Jakarta pada 1973, Nia

menyandang gelar S-1 Manajemen Ekonomi dari Universitas

Trisakti dan gelar Master di bidang Seni Murni dari Institut

Teknologi Bandung. Minat besarnya terhadap seni rupa

membuat ia rela meninggalkan karir di bidang periklanan yang

telah lebih dulu dijajakinya untuk fokus berkecimpung di dunia

seni rupa. Sejak tahun 2000, Nia aktif mengikuti pameran di

dalam maupun luar negeri, dimana beberapa karya keramiknya

dijadikan koleksi tetap oleh FLICAM Ceramic Museum, China

and Lawangwangi Creative Space, Bandung. Pada tahun 2015,

Nia berhasil terpilih menjadi finalis Gudang Garam Indonesia Art

Award. Seniman yang juga aktif menulis artikel seni rupa untuk

beberapa majalah ini menerbitkan buku pertamanya yang

berjudul “Ceramic for Hobby and Career” di tahun 2011. Lebih

lanjut tentang Nia Gautama dapat dilihat di

www.niagautama.com.

SURVIVING THE IDEAL : Voluntarily Agony

Mixed media installation and Performance 

2015



Maradita Sutantio, kelahiran Bandung 1984, adalah seniman

visual yang banyak menggunakan serat dan tekstil sebagai

medium kekaryaannya. Sejak 2009, Maradita mulai

menginisiasi pameran-pameran seni serat yang kemudian

menandai maraknya karya seni dan pameran seni rupa

kontemporer dengan material serat dan tekstil diantara

seniman-seniman muda. Selain berpameran tunggal, seperti; I

AM YOU(2012), EQUANIMITY(2013) , dan IDENTITY

PARADE(2014), Maradita juga tergabung dalam pameran

bersama, seperti; Bandung New Emergence (BNE) Vol.3, Asia

Fiber Art Exhibition, Korea International Art and Design

Exhibition, Manifesto No.4, dll. Saat ini Maradita mengajar Kriya

Tekstil dan Mode di Universitas Telkom dan tergabung bersama

Gerilya Artist Collective, dan tengah menempuh studi lanjutan

pada program Magister Seni Rupa- FSRD ITB.

“Intimate Stranger(s)”
Thread on fabric, Custom embroidery hoop

375 x 330cm
2011



Fairly Apriani lahir di Cirebon, 13 April 1995. Ketertarikannya

pada seni semenjak kecil membawanya menempuh pendidikan

seni rupa murni di Universitas Telkom Bandung pada tahun

2013 dan lulus pada tahun 2017 dengan predikat Cum Laude.

Semasa kuliah, Fairly kerap mengikuti pameran seni yang

diadakan di dalam maupun luar lingkungan kampus, beberapa

diantaranya “Capture” (2015) di Rumah Seni Sarasvati

Bandung, “Glued Party #3” (2016) di Gudang Sarinah Jakarta,

dan “I Know What I Do And I Do It Anyway” (2017) di Galeri

Soemardja Bandung. Pencapaian besar Fairly lainnya adalah

masuk ke dalam jajaran semifinalis Bandung Contemporary Art

Award 5 (BaCAA #5). Fairly, yang seusai lulus kuliah kini

merintis karir di dunia seni rupa, juga memiliki minat dan bakat

di bidang tarik suara, yang ia buktikan dengan bergabung

bersama Telkom Choir dan berpengalaman mengikuti beberapa

kompetisi paduan suara berskala nasional.

“Li Fei Lie; Asking identity”

Oil on Acrylic Instalation

2017



Charissa Adria Rizanti lahir pada tahun 1995 di Jakarta,

yang kini berdomisili di Bekasi mulai menempuh pendidikan

formal seni pada tahun 2013 di jurusan Seni Rupa Murni

Universitas Telkom. Semangat dan ketertarikan terhadap

seni, bercerita, dan ilustrasi terlahir sejak kecil. Karya

Charissa dipengaruhi oleh beberapa moderasi yang

dilakukan oleh seniman, seperti Roberto Ferri dan Patriot

Mukmin, ilustrator J.C leyendecker dan Miwa Shirow, dan

beberapa komikus, musisi, serta video game. Sejak tahun

2011, Charissa mulai mengekpos bakat seninya melalui

internet dengan menampilkan karya-karya seni dan ilustrasi

melalui artblognya serta membuat acara komunitas online.

Tema karya dua dimensi Charissa berakar dari kenangan dan

pengalaman subyektif dirinya yang ia percaya sudah

semestinya dibagi serta digunakan untuk memprovokasi dan

mengajak audiens kembali pada sifat manusia dan

kebinatangannya. Beberapa pengalaman Charissa dalam

berpameran antara lain keikutsertaannya pada pameran

“Capture” di Roemah Seni Sarasvati, Bandung, dan pameran

“Postcard Exhibition-Buah Zaman Tunas Unggul #3” di

Ruang Atas, Solo pada tahun 2015.

Senyum Sesak

C-Print on photo paper

2014



Indita Dwi Utami adalah seorang mahasiswa Seni Rupa

Murni di Universitas Telkom Bandung angkatan 2014 dengan

peminatan studio patung. Semasa studinya, Indita yang lahir

di Kota Metro, Lampung pada tahun 1996 ini aktif mengikuti

beberapa pameran kolektif mahasiswa seni rupa, salah

satunya pameran Gandringan yang diselenggarakan di

Universitas Telkom pada tahun 2017. Indita juga kerap

terlibat membantu pengelolaan pameran, salah satunya pada

penyelenggaraan Festival Arsip Indonesia di Yogyakarta pada

tahun 2017 . Di tahun yang sama, Indita sempat menjajaki

pengalaman magang di Indonesian Visual Art Archive (IVAA)

Yogyakarta.

Searching Perfection?

Ceramic

2017



Yoshara Eltyar adalah seorang mahasiswa desain fesyen

yang memiliki ketertarikan khusus terhadap seni rupa. Saat

ini Yoshara masih aktif menjalani studi di jurusan Kriya

Tesktil dan Mode Universitas Telkom. Pada tahun 2017, ia

terlibat dalam pameran “ɡɔːrˈmeɪ” di Selasar Sunaryo Art

Space Bandung, yang menampilkan karya-karya hasil

workshop arahan Enora Lalet. Dalam workshop yang

berfokus pada penciptaan karya dari medium makanan

tersebut, Yoshara menciptakan sebuah karya berjudul

“Ketahuan”, yang berwujud manekin berbalut kulit tahu dari

kepala hingga kaki. Setelah “ɡɔːrˈmeɪ”, Yoshara, yang gemar

melakukan eksplorasi terhadap bahan-bahan kriya, kembali

memamerkan karyanya dalam dua pameran kriya tekstil

bertajuk “Reflection” dan “Fiber Culture”. Lebih jauh tentang

Yoshara dapat dilihat di akun instagramnya, @yosarra.

Ketahuan

Kulit tahu, kain, manekin

2015



Penulis dan Kurator

Kiki Rizky Soetisna Putri adalah seorang penulis serta

pengajar di jurusan Seni Rupa, Institut Teknologi Bandung

(ITB). Kiki meraih gelar S-1 Seni Murni dari ITB pada 2007

dan gelar Magister Seni Rupa dari kampus yang sama

pada tahun 2010 dengan predikat Cum Laude. Saat ini, ia

tengah menyelesaikan program Doktor Ilmu Seni dan

Desain di ITB. Kiki, yang lahir di Bandung pada 1985 silam

ini kerap terlibat dalam berbagai pameran sebagai penulis.

Beberapa tulisannya antara lain pengantar kuratorial

bertajuk “Ya, Aku Perempuan!” untuk Pameran 21: “The

Other Side of Women Educators” (2016) dan “Collective

Juncture, Pendidikan Seni dan Titik Temu Kolektif” untuk

Bandung Creative Movement 2016 serta “Playdead”, yang

diterbitkan dalam katalog pameran “Playdead” (2011) di

Galeri Padi. Sejak tahun 2010 hingga kini, Kiki juga aktif

melakukan penelitian serta menulis artikel jurnal dan

makalah seni rupa untuk seminar berskala nasional

maupun internasional.

Dike Trivinggar saat ini tercatat sebagai mahasiswi

Program Studi Seni Rupa Murni Universitas Telkom

(Studio Lukis) angkatan 2015. Selain pada dunia lukis,

perempuan yang kini menetap di kota kelahirannya,

Bandung ini juga memiliki ketertarikan tersendiri pada

pengelolaan pameran dan galeri seni. Minat tersebut

membawanya bergabung di Ruang Gerilya –sebuah

alternative artspace di Bandung— sebagai General

Volunteer dengan tanggung jawab utama antara lain

mengelola event dan ruang pamer. Pada tahun 2017, Dike

terlibat dalam dua pameran seni sebagai kurator, yakni

dalam pameran seni drawing kontemporer berjudul

“Drawing: Revisited” yang digelar pada Mei 2017 di

Gedung Yayasan Pusat Kebudayaan Bandung serta

pameran seni intermedia yang bertajuk “The PriZe We

Pay” di Galeri Idealoka, Telkom University Creative Center

pada September 2017.



Jumlah Dana yang Diajukan

Besaran dana yang diajukan adalah untuk keperluan pembelian material 

berkarya dan honorarium kepenulisan saja, yaitu:  

NO KETERANGAN BANYAKNYA SATUAN TOTAL

1 Bahan berkarya 6 orang 3,500,000      21,000,000          

2 Honor kontributor-penulis 1 orang 2,000,000      2,000,000            

3 Honor kurasi 1 orang 2,000,000      2,000,000            

TOTAL 25,000,000          


